รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประจําปการศึกษา 2552
(1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 132/2553 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.จุฑาพร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนวัฒน
ดร.ทรงกลด
ดร.จุฬารัตน
ดร.สวามินี

เนียมวงษ
ตันติวรานุรักษ
สารภูษิต
หงสวลีรัตน
ธีระวุฒิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2552 ตามตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และให
ขอเสนอแนะ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
(ดร.จุฑาพร เนียมวงษ)
ประธานกรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการ
(ดร.จุฬารัตน หงสวลีรัตน)
กรรมการ
(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพไดมีการพัฒนางานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทั้งสิ้น 4 ดาน ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 4 การวิจัย
และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยภาควิชามีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ยังไมไดคุณภาพ (1.48) อยางไรก็ตามภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพมีความโดดเดนทางดานงานวิจัย โดยมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร และสามารถจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยไดเปนจํานวนมาก
จุดเดน
1. ภาควิชาฯ มีการจัดการบริหารทางดานการเงินไดอยางชัดเจน โปรงใสและตรวจสอบได
2. คณาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง มีการระบบและกลไกในการผลิตงานวิจัย สามารถหาแหลง
ทุนในการสนับสนุนการทําวิจัย และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร จึงควรสนับสนุนใหมีการสงเสริมใหมี
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีจาํ นวนมากขึ้นตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. ภาควิชาฯ ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนของคณะและแผนปฏิบัติการ
ใหชัดเจน รวมถึงการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่เหมาะสม พรอม
ทั้งดําเนินงานใหบรรลุตามแผนที่ไดตั้งไวทุกตัวบงชี้
2. สงเสริมใหอาจารยขอผลงานทางวิชาการ
3. ควรจัดใหมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่ชัดเจน
4. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 4
ระดับ 1
X
1
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
0
0
ของการปฏิบัตงิ านที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
0.50
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
9
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
ระดับ 3
ระดับ 3
2
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 7
ระดับ 6
X
3
สําคัญ
0
0
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน
รวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
-19.58%
1
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
100%
3
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
0%
X
0
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
9
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 1
ระดับ 5
3
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

หมายเหตุ
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เปาหมาย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทที่ ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

-

2.8

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
0
0

-

42.86%

-

1

-

100%

-

3

หมายเหตุ

ไมรับการประเมิน
-

0

-

0

ไมมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1.45
ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

2 ขอ

6 ขอ

9

3

2 ขอ

4 ขอ

9

3

-

101,791.67
บาท

-

3

-

100%

-

3

-

0%

-

0

2.40
ไมประเมิน
ไมประเมิน

หมายเหตุ
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5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

หมายเหตุ
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เปาหมาย

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 4

-

2

0

-

0

0

-

0

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

0.67
1.48

2/3
31/21
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม
หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมประเมิน
* หมายถึง ประเมินไมครบทุกตัวบงชี้

คะแนน

0.50
1.45*
N/A
2.40
N/A
N/A
N/A
N/A
0.67
1.48

≤1.5 ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 คุณภาพระดับดีมาก

ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
N/A
ดี
N/A
N/A
N/A
N/A
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ

7

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. ยังขาดการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการ จึงยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. สัดสวนของอาจารยที่จบปริญญาเอกตออาจารย
ประจําสูง (100%)
2. เงินเดือนบัณฑิตสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
จุดออน
1. ไมมีอาจารยตําแหนงทางวิชาการ

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนชาติ
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการทํางานและกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ
2. ดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ

8
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีงานวิจัยตออาจารยประจําสูง

จุดออน
1. งานวิจัยมาจากอาจารยเพียง 1 ทาน
2. ขาดระบบบริหารงานวิจยั

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมงานวิจัยอยางตอเนื่อง รวมถึงสรางความ
รวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สนับสนุนอาจารยในภาควิชาใหทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยในระดับภาควิชา

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

10
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ไมมีแผนกลยุทธของภาควิชาฯ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธภาควิชาฯ โดยนําเสนอ
ใหคณะเพิ่มการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม ในเรื่อง
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนดําเนินงาน

